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Vaikuta, missä on ensi vuoden KyvytKäyttöön-seminaari! 

Vielä voit vaikuttaa, missä ensi vuoden KyvytKäyttöön-seminaari järjestetään ja 
kuka olisi VATES-säätiön kumppanina siinä. 

Tällä kertaa paikkakuntaa ei ratkaista äänestyksen perusteella, vaan ratkaisu 
katsotaan kokonaisuutena liittyen VATES-säätiön muihin vuoden tapahtumiin, 
kuten tulossa oleviin aluepäiviin.

Lähetä ehdotuksesi 28.11. mennessä tarja.karvonen@vates.fi . 

Merkitse kalenteriin! 
Vuoden 2013 tärkeät tapahtumat 

Tapahtumien tiedot täydentyvät ja niistä kerrotaan lisää VATES-säätiön 
verkkosivuilla, VATESin tiedotteissa ja seuraavissa lehdissä. Vinkkaa tapahtumista 
myös kollegoillesi! 

Kevät 2013
* Öppna dörrars dag, 7.1.2013 kello 8.30-11.30, Aluekeskus Oltermanni
   (VATES-säätiö), Helsingfors
* ProProjektit, 5.2.2013, Aluekeskus Oltermanni (VATES-säätiö), Helsinki
* VATES-päivät, 19. - 20.3.2013, Finlandia-talo, Helsinki
* Työlainsäädännön perusteet, huhti-toukokuu, Tampere 
* Avoimet ovet, 16.4.2013, kello 8.30 alkaen, VATESin tiloissa, Helsinki 

Syksy 2013 
* Avoimet ovet, 5.9.2013, Aluekeskus Oltermanni (VATES-säätiö), Helsinki
* Kyvyt käyttöön –seminaari, viikko 31 (8.-9.10 tai 9.-10.10.2013)
* Ruotsinkielinen seminaari, tulossa syksyllä 

Muissa tapahtumissa mukana
* VATES on 11.2.2013 Euroopan epilepsiapäivänä mukana Epilepsialiiton  
   ”Mainettaan parempi – epilepsia ja työ yhdessä” –tapahtumassa
   Kaapelitehtaalla Helsingissä. 
* VATES osallistuu myös FiBS ry:n tapahtumiin 
* TERVE-SOS -tapahtuman yhteydessä, 15.5.2013, VATES-säätiön 1,5 tunnin
   tietoisku aamupäivällä
* Henry-messut, 25.-26.9.2013, Finlandia-talo 

Kansanvälisiä tapahtumia
EUSE konferenssi 11. - 13.6.2013. Dublin, Pohjois-Irlanti
Workability International kongressi 25.-28.8.2013, Australia 

YTY-hanke jatkuu vuoden 2014 kesäkuun loppuun 
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Ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston YTY-hanke järjesti 
ensimmäisen valtakunnallisen seminaarin 15.11. Helsingissä. Tilaisuudessa oli 
vajaa pari sataa osallistujaa, jotka saivat kuulla, että YTY-hanke, jonka piti päättyä 
tänä vuonna, jatkuu saman nimisenä kesäkuun 2014 loppuun. 

Suomessa on seitsemän ammatillista erityisoppilaitosta, jotka on tarkoitettu 
opiskelijoille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityistä 
tukea. Tilaisuudessa puhuttiin myös opetuksen vaikuttavuudesta työllistymiseen. 

Seminaarin esitykset ja posterit löytyvät netistä osoitteesta: 
Lisätietoa YTY-hankkeesta saat myös projektipäällikkö Laura Jauholalta 
Keskuspuiston ammattiopistosta, p. 040 350 5651, laura.jauhola@keskuspuisto.fi

Huomaa myös ammatillinenerityisopetus.fi –sivusto, jonne tulee myöhemmin sekä 
YTY-hankkeen kuin myös muun kehittämistyön tuloksena syntyneitä selvityksiä, 
oppaita ja muita materiaaleja. 

Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai et halua verkostotiedotetta, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
vates-saatio@vates.fi
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